
 

                            Camping ADRIA CENIK 

SEZONSKO BIVANJE V KAMPU 2017 – prikolice 

Kamp je odprt za prikolice in šotore od 8. APRILA 2017 – 15. OKTOBRA 2017 + zimovanje do 7. APRILA 2018 

NA PARCELI JE DOVOLJENO IMETI MAXIMALNO: 

PRIKOLICO ( širine 2,5 ) + BALDAHIN ( širine 2,5 m) + SENČNIK pred balhaninom ( širine do 2,5 m ) 

ter 1 avto in 1x kuhinja/shramba (standardne izmere cca.150 x 150) 

Dolžina prikolice je prilagojena parceli, ki jo je gost izbral sporazumno s kampom ob začetku sezone. Če avto ob osnovni 

postavi na parceli nima prostora, mu bo določeno mesto za parkiranje v bližini prikolice.  Na željo je prvi avto lahko parkiran 

v bližini recepcije kampa in s tem si pridobite več prostora  na parceli. 

 VSE KAR ZASEDA VEČ PROSTORA, KOT ZGORAJ NAŠTETO SE DOPLAČA:  150 € k osnovni ceni pavšala oz . po ceniku 

doplačil 

PAVŠAL ZA FIZIČNE OSEBE (postavitev družinske prikolice): 

 Rezervacija in plačilo do 6.2.2017* : cena 2.700,00 € + (zavarovanje ** cca.74,00€) 

 Rezervacija in plačilo do 6.3.2017 : cena 2.700,00 € + (zavarovanje  ** cca.74,00€) 

 Rezervacija in plačilo po 6.3.2017 : cena 3000,00 € + (zavarovanje  ** cca.74,00€) 

 Plačilo v obrokih, z roki delnih plačil : prej ali januar, februar, marec; v celoti izplačanih do najkasneje  6.3.2017*** :       

cena 2700,00 € + (zavarovanje  ** cca.74,00€) 

* podarimo  10 x vstop v savno z bazenom za eno osebo in 6 x uro bowlinga. *** podarimo  5 x vstop v savno z bazenom za 

eno osebo in 3 x uro bowlinga.  **Zavarovanja prikolice je obvezen del pogodbe, a ni nujno, da ga sklenete preko  

zavarovalnice, ki jo ponuja kamp. Izberete jo lahko sami in nam dostavite kopijo police. Točno ceno zavarovanja in polico 

prejmete v mesecu marcu po pošti. 

PAVŠAL ZA PRAVNE OSEBE  in S.P. (postavitev prikolice v lasti pravne osebe,društev in 

samostojnih podjetnikov) 

ENAK OPIS PARCEL KOT PRI FIZIČNIH OSEBAH 

 Rezervacija in plačilo do 6.2.2017* : cena 3.000,00 € + (zavarovanje ** cca.74,00€) 

 Rezervacija in plačilo do 6.3.2017 : cena 3.000,00 € + (zavarovanje  ** cca.74,00€) 

 Plačilo po 6.3.2017 : cena 3.290,00 € + ( zavarovanje ** cca.74,00€) 

 Plačilo v obrokih, z roki delnih plačil : prej ali januar, februar, marec; v celoti izplačanih do najkasneje  6.3.2017 *** : 

cena 3.000,00 € + (zavarovanje  ** cca.74,00€) 

* podarimo še 10 x vstop v savno z bazenom za eno osebo in 6 x uro bowlinga. *** podarimo  5 x vstop v savno z bazenom 

za eno osebo in 3 x uro bowlinga. **Zavarovanja prikolice  je obvezen del pogodbe, a ni nujno, da ga sklenete preko  

zavarovalnice, ki jo ponuja kamp. Izberete jo lahko sami in nam dostavite kopijo police. Točno ceno zavarovanja in polico 

prejmete v mesecu marcu po pošti. 



 

CENA VKLJUČUJE: 

 Sporazumno določen prostor  v kampu, na katerem lahko stoji točno določeno število objektov (po pogodbi) od  8.4. 

2017 do 15.10 2017 

 Zimovanje prikolice na posebnem prostoru v kampu za čas od 16.10.2017 do 7.4.2018 

 Bivanje v prikolici vključuje  lastnika in njegovo ožje sorodstvo , največ 6 oseb na enkrat. Ostali gostje plačajo po 

dnevnem ceniku. Prikolico lahko uporablja največ 12 oseb po seznamu, ki se priloži  pri  podpisu  pogodbe.  

 1 x električni priključek z močjo 10A 

 Parkiranje enega avtomobila na parceli oz. v bližini parcele oz. za recepcijo kampa 

  Uporabo zunanjega bazena v času obratovanja 

 Uporabo notranjega bazena in sicer v pred in po sezoni, v terminu, ko zunanji bazen na kopališču ne obratuje ( cca.8.4.-

30.5. in 1.9.-15.10.2017) 

 Stroške prijave gostov tekom celega leta 

  DODATNA DOPLAČILA (po izbiri): 
 Morski pas – postavitev prikolice v prvih dveh vrstah ob morju oz. na številkah parcel: 

212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,262,263,266,26

7,268,269,274,277,275,276,440,442,438,436,434,432,427,444: 500 € 

 Ena stran ograje:  100 € 

 Drugi avto – parkiran na točno določenem mestu ( izven kampa- ne na parceli)  sezonsko: 150 € 

 Domačo žival (sezonsko) : 150 € 

 Nadstrešek  ( konstrukcija, ki je napeta nad počitniško prikolico ali celotno parcelo, lahko stoji na lastnih nogah) :  200 € 

 Nadstrešek in ograja ( ograjene do 3 strani) : 400 €    

 Najem zasebne kopalnice v kampu sezonsko: 650 €  

 Dodaten električni priključek 10 A (2. kabel) : 150 €      

 Čoln sezonsko  - velikosti  

o  do 4 m oz. vodni skuter : 150 € 
o  od 4m do 5m : 200 € 
o  nad 5 m : 300 € 

 

 Zimovanje čolna v obdobju med 15.10.2017 - 7.4.2018: 150 € 

CENA NE VKLUČUJE: 

 Turistične takse - plačilo na recepciji ob vsakem prihodu oz. odhodu 0,64€/osebo/noč   (invalidi s potrdilom so t. takse 

oproščeni, prav tako otroci starosti  0 – 7 let)  

 Zavarovanja prikolice, ki je obvezen del pogodbe. Lahko ga uredite preko kampa  ali preko svoje zavarovalnice.  

PLAČILO: Pavšal temelji na podpisani pogodbi in izpolnjeni ponudbi ter plačani pogodbeni vrednosti navedeni na 

ceniku. Naslov za plačilo: ADRIA Turistično podjetje d.o.o. račun odprt pri : Deželna banka Slovenije d.d., 

Kolodvorska ulica 9, 1000 Ljubljana: IBAN: SI56 1910 0001 0255 185, SWIFT: SZKBSI2X .Vse cene vključujejo DDV. 

Ankaran, 1.12.2016           direktor družbe Rajko Rešek 


